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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 

٥ – ٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
البند ٧ (أ) من جدول األعمال املؤقت* 

ـــــة حســـــب اـــــال:  األنشــــطة غــــري املصنف
   التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية 

  التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية 
تقرير األمني العام    

موجز 
أعد هذا التقرير بناء على طلب اللجنة اإلحصائية يف دورا الثانية والثالثـني (أ). وهـو 
يعرض حملة عامة عن الكيفية الـيت عوجلـت ـا توصيـات اللجنـة بشـأن التصنيفـات اإلحصائيـة 

الدولية منذ تلك الدورة. 
وأدرجت يف الفقرة ٣٨ نقاط لتناقشها اللجنة. 

احلواشي 
E)، الفصل األول،  / انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي ٢٠٠١، امللحق رقم ٤ (2001/24 (أ)

اجلزء ألف. 
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 أوال – حالة التوصيات 
ألـف - التوصيـات الـــيت قدمتــها اللجنــة اإلحصائيــة يف 
دورـــا الثانيـــة والثالثـــني بشـــــأن التصنيفــــات 

الدولية   
ـــني  قـامت اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا الثانيـة والثالث - ١

مبا يلي: 
وافقـت علـى برنـامج العمـل واإلطـار الزمـــين  (أ)
ـــدويل  املقــترحني مــن أجــل اســتكمال التصنيــف الصنــاعي ال
ــــطة االقتصاديـــة والتصنيـــف املركـــزي  املوحــد جلميــع األنش
للمنتجـات حبلـول عـام ٢٠٠٢ وللتخطيـط لتنقيحـهما حبلـــول 
ــني  عـام ٢٠٠٧، وشـددت علـى أمهيـة التوصـل إىل التقـارب ب
ــــول عـــام ٢٠٠٧ (انظـــر  التصنيفــات الرئيســية لألنشــطة حبل

الفقرات من ٥ إىل ١٧ أدناه)؛ 
وافقت على االقتراحات اليت تقدم ا الفريق  (ب)
الفرعي التقين إىل فريــق اخلـرباء املعـين بالتصنيفـات االقتصاديـة 
واالجتماعية الدولية فيما يتعلق بنطاق التغيـريات يف التصنيـف 
الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية والتصنيف 

املركزي للمنتجات (انظر الفقرة ٥ أدناه)؛ 
ـــق اخلــرباء يف إمكانيــة  اقـترحت أن ينظـر فري (ج)
ـــــيت تدعــــم  مواصلـــة تزامـــن وتنســـيق تنقيـــح التصنيفـــات ال
إحصائيــات التجــارة واإلنتــــاج (مثـــال، التصنيـــف املركـــزي 
للمنتجـــات، والنظـــام املنســـق لتوصيـــف الســـلع األساســـــية 
وترقيمها، وتصنيف مـيزان املدفوعـات) حبيـث تـزداد إمكانيـة 
مقارنة البيانات النامجـة عـن ذلـك (انظـر الفقرتـني ١٣ و ٢٢ 

أدناه)؛ 
شـددت علـى احلاجـة إىل جتميعـــات صناعيــة  (د)

بديلة ألغراض حتليلية (انظر الفقرتني ٥ و٢٠ أدناه)؛ 

أوصـت بـأن يواصـل فريـق اخلـــرباء النظــر يف  (هـ)
حتديـد مسـتوى تفصيلـي مفيـد للتصنيـف الـدويل، يحتمـــل أن 

جيري توسيعه ليشمل جمال اخلدمات؛ 
أشــارت إىل احلاجــة إىل اســتمرار مشــــاركة  (و)

البلدان النامية يف عملية العمل؛ 
أوصت بأن ينظر يف سياق عمليـة التنقيـح يف  (ز)

التكلفة املرتفعة لتنفيذ تصنيف منقح؛ 
أشـــارت إىل احلاجـــــة إىل زيــــادة األنشــــطة  (ح)

املتصلة باملساعدة على التنفيذ (انظر الفقرة ١٤ أدناه)؛ 
أشارت إىل احلاجة إىل رصد التنفيذ القطري  (ط)
للتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميـع األنشـطة االقتصاديـة 

والتصنيف املركزي للمنتجات (انظر الفقرة ٢١ أدناه)؛ 
طلبــت خطــة عمــل أكــثر تفصيــــال لتنقيـــح  (ي)
التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميـع األنشـطة االقتصاديـة 
والتصنيــف املركــزي للمنتجــات حبلــول عــام ٢٠٠٧ (انظـــر 

الفقرات من ٦ إىل ١٢ أدناه). 
 

األنشــطة الــيت جــرى االضطــالع ــا اســـتجابة  باء -
لطلبات اللجنة   

فيمــا يلــي وصــف لألنشــطة الــــيت نفـــذت يف جمـــال  - ٢
التصنيفـات اإلحصائيـة منـــذ انعقــاد الــدورة الثانيــة والثالثــني 

للجنة اإلحصائية. 
 

اجتماعــــات فريــــق اخلــــرباء املعــــين بالتصنيفــــــات  - ١
االقتصادية واالجتماعية الدولية والفريــق الفرعــي 

التقين التابع له 
اجتمـع فريـق اخلـــرباء املعــين بالتصنيفــات االقتصاديــة  - ٣
ـــترة مــن ١٨ إىل ٢٠  واالجتماعيـة الدوليـة يف نيويـورك يف الف
حزيــران/يونيــه ٢٠٠١. وســعى االجتمــاع إىل حتقيــق ثالثــة 
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أهـداف هـي: مناقشـة العمـــل يف فريــق اخلــرباء بغيــة تشــجيع 
التعـــاون والتنســـيق داخـــل أســـــرة التصنيفــــات االقتصاديــــة 
واالجتماعيــــة الدوليــــة، ومناقشـــــة واســـــتعراض عمليـــــات 
االستكمال والتنقيح املقبلة للتصنيف الصناعي الـدويل املوحـد 
جلميـع األنشـطة االقتصاديـة والتصنيـف املركـزي للمنتجـــات، 
ومناقشـة تنفيـذ التصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة الدوليـــة. 
ومن اإلسهامات الرئيســية املقدمـة إىل هـذا االجتمـاع الوثـائق 
اليت أعدها الفريق الفرعي التقين التابع لفريـق اخلـرباء، اسـتنادا 
إىل طلبـات سـابقة مـن فريـق اخلـرباء، مبـــا يف ذلــك مشــروعي 
النســختني املســتكملتني للتصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحـــد 
ـــــح ٣-١، والتصنيــــف  جلميـــع األنشـــطة االقتصاديـــة، التنقي
املركزي للمنتجات، الصيغـة ١-١، فضـال عـن تقريـر الفريـق 
ـــــا لربنــــامج العمــــل  الفرعـــي التقـــين الـــذي يتضمـــن اقتراح
وللتنقيحـات يف عـام ٢٠٠١. وتـرد اسـتنتاجات فريـق اخلــرباء 

وتوصياته يف مرفق هذا التقرير. 
ــــق الفرعـــي التقـــين مرتـــني يف الســـنة  واجتمــع الفري - ٤
ـــــارس  املاضيـــة، أحدمهـــا يف الفـــترة مـــن ٢٦ إىل ٣٠ آذار/م
٢٠٠١، وانعقد اآلخر يف آن واحد مع اجتماع فريـق اخلـرباء 
ـــه ٢٠٠١. وُأجــل اجتمــاع  يف يومـي ٢١ و٢٢ حزيـران/يوني
ثالث كان مقـررا يف تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١ إىل أوائـل 
ـــه، يف  عـام ٢٠٠٢. ونظـر الفريـق الفرعـي التقـين، يف اجتماعي
ـــة بــاألمم املتحــدة  اقتراحـات إضافيـة تلقتـها الشـعبة اإلحصائي
بشـأن اسـتكماالت عـام ٢٠٠٢ للتصنيـــف الصنــاعي الــدويل 
ــــطة االقتصاديـــة والتصنيـــف املركـــزي  املوحــد جلميــع األنش
للمنتجات، مما أسفر عن مشروع تصنيـف عـرض علـى فريـق 
ـــــه ٢٠٠١. وركــــزت املناقشــــات  اخلـــرباء يف حزيـــران/يوني
األخــرى يف الفريــق الفرعــي التقــين علــى اهليــاكل والنطــــاق 

والروابط املمكنة للتصنيفات يف املستقبل. 
 

التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشــطة  - ٢
االقتصادية والتصنيف املركزي للمنتجات 

اسـتكمل التصنيـف الصنـاعي الـــدويل املوحــد جلميــع  - ٥
األنشـطة االقتصاديـة والتصنيـف املركـزي للمنتجــات اســتنادا 
إىل توصيات سابقة من اللجنة اإلحصائية وفريق اخلرباء املعـين 
بالتصنيفــات االقتصاديــة واالجتماعيــة الدوليــة. واملشـــروعان 
النـهائيان للتصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد جلميـع األنشـــطة 
االقتصاديـة، التنقيـح ٣-١، والتصنيـف املركـزي للمنتجـــات، 
ــــيت  الصيغـــة ١-١، ســـوف يتاحـــان للجنـــة بوصفـــهما وثيق

معلومات أساسية. 
ـــــح  ٦ - وقـــد اختـــذت اخلطـــوات األوىل يف عمليـــة تنقي
التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميـع األنشـطة االقتصاديـة 
والتصنيـــف املركـــزي للمنتجـــات. ونـــاقش فريـــــق اخلــــرباء 
مقترحات تقدم ا الفريـق الفرعـي التقـين التـابع لـه مـن أجـل 
عملية إجراء التنقيحات. ووافق فريق اخلرباء علـى املقترحـات 

وبدأ العمل للقيام باخلطوة األوىل من العملية. 
ـــة جلمــع املُدخــالت مــن  ويشـمل املقـترح فـترة مبدئي - ٧
األطراف املعنية، وخباصة املسائل املفاهيميـة املتعلقـة بـالتنقيح. 
ــيقوم،  وسـيتوىل الفريـق الفرعـي التقـين اسـتعراض الـردود، وس
اسـتنادا إىل هـذه املناقشـــات واملناقشــات الســابقة وتوصيــات 
فريق اخلرباء، بإعداد ورقة مفاهيم يف عام ٢٠٠٢ حتدد نطاق 
التغيريات املعتزم إجراؤها. وستمثل تلك الورقة أسـاس العمـل 

يف عملية التنقيح مستقبال. 
وعملية التقارب بني نظام أمريكـا الشـمالية لتصنيـف  - ٨
الصناعـات والتصنيـــف الصنــاعي العــام لألنشــطة االقتصاديــة 
ـــر إليــها  داخـل اجلماعـات األوروبيـة (انظـر أدنـاه) ينبغـي النظ
بوصفها مسامهة رئيسية حىت يف هذه املرحلة املبكـرة. ومبـا أن 
عملية التقارب اختذت حىت اآلن شكل دراسة بدون اتفاقـات 
ملزمة، ينبغي للجنة أن تناقش كيفية ربط تلك العملية بعمليـة 
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تنقيــح التصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحــد جلميــع األنشـــطة 
االقتصادية. 

وُأعد استبيان عن املسائل املفاهيمية واهليكليـة لتنقيـح  - ٩
التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميـع األنشـطة االقتصاديـة 
ووزع علــى ٢٤٣ بلــدا ومنظمــة. وميثــل االســتبيان اخلطـــوة 
األوىل يف عمليــة التنقيــح وهــو يتيــح جلميــع البلــدان فرصــــة 
املشـاركة يف عمليـة التنقيـح ومعاجلـــة الشــواغل احملــددة لكــل 

بلد. وسيتاح للجنة موجز للردود على االستبيان. 
وبعد مواءمة املدخالت اليت ترد عن طريق االسـتبيان  - ١٠
األصلـي مـع الـردود علـى الورقـة املفاهيميـة، ســـيعد مشــروع 
أويل للتصنيــف املنقــح ألوائــل عــام ٢٠٠٣. ويقــترح فريــــق 
اخلــرباء عقــــد اجتماعـــات إقليميـــة يف عـــام ٢٠٠٣ ملناقشـــة 
االحتياجـات اخلاصـــة باملنــاطق اإلقليميــة وإمكانيــة اإلعــراب 
عنها يف االستبيان، اسـتنادا إىل ذلـك املشـروع األويل. ووافـق 
فريـــق اخلـــرباء علـــى أن عقـــد اجتماعـــات إقليميـــة ملناقشـــة 
التصنيـــف أفضـــل مـــن عقـــد اجتمـــاع دويل كبـــري واحــــد. 
فاالجتماعات اإلقليمية أقدر على معاجلة االحتياجات اخلاصة 
ـــــم تلــــك  وقـــد متكـــن بلدانـــا أكـــثر مـــن املشـــاركة. وتنظي

االجتماعات ينبغي أن يكون مسؤولية اللجان اإلقليمية. 
وبعـد اسـتعراض حصيلـــة هــذه االجتماعــات وتلقــي  - ١١
مدخــالت إضافيــة، مــن املقــرر إعــداد مشــروع شــبه ـــائي 
للتصنيف يف أواخر عـام ٢٠٠٤. وينبغـي لتقييـم ردود الفعـل 
إزاء املشــروع أن يــؤدي إىل إعــداد مشــــروع ـــائي حبلـــول 
ــة يف  منتصـف عـام ٢٠٠٥، وهـو مـا ميكـن عرضـه علـى اللجن

دورا السابعة والثالثني يف عام ٢٠٠٦. 
والتقيـد بذلـك اجلـــدول الزمــين ســيتيح مهلــة كافيــة  - ١٢
إلعداد املنشور املطبوع يف عام ٢٠٠٧ ويعطي البلدان فرصـة 
تقييـم تصنيفاـا الوطنيـة، وأســاليب مجــع بياناــا وخمططــات 

الـترقيم لديـها، وجـداول التحويـل، ومـا إىل ذلـــك، قبــل بــدء 
العمل بالتصنيف الدويل اجلديد. 

ويسـود اتفـــاق عــام علــى أن األعمــال املســتقبلية يف  - ١٣
جمــال تصنيــف املنتجــات ينبغــي أن تفضــي إىل تقــارب بـــني 
ـــل التصنيــف املركــزي للمنتجــات،  التصنيفـات املوجـودة، مث
ــــيزان مدفوعـــات  وتصنيــف مــيزان املدفوعــات، وتصنيــف م
اخلدمـات املوسـع. وينبغـي أن تصبـح منظمـة التجـــارة العامليــة 
جزءا من تلــك العمليـة لتوفـري روابـط أفضـل هلـذه التصنيفـات 
مع الصيغ اليت ستصدر مستقبال من قائمة التصنيـف القطـاعي 
للخدمات (GNS/W/120) لالتفاق العام للتجارة يف اخلدمـات 
(GATS)، مما سيمكن من قياس أثـر مفاوضـات التجـارة علـى 

حنو أفضل. 
وطوال هذه الفترة ستنظم الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم  - ١٤
املتحــدة حلقــات عمــل يف مجيــع املنــــاطق اإلقليميـــة لتعزيـــز 
التصنيفـات اجلديـدة، ومجـع مدخـــالت إضافيــة مــن البلــدان، 

ومواصلة التنفيذ الفعلي للتصنيفات. 
 

التقارب بني تصنيفات األنشطة  - ٣
يف ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، بدأ العمل يف مشروع  - ١٥
لدارسة إمكانية زيادة التقـارب بـني التصنيـف الصنـاعي العـام 
لألنشطة االقتصادية داخل اجلماعات األوروبية ونظام أمريكا 
الشـمالية لتصنيـف الصناعـــات يف إطــار اتفــاق وقعــه رؤســاء 
الوكـاالت اإلحصائيـة يف كنـدا واالحتـاد األورويب والواليـــات 
املتحـدة. وحيـدد االتفـاق جـا متعـدد املراحـل، بـدءا بدراســـة 
للمفـاهيم واالختالفـات القائمـة يف كـل تصنيـف علـى حـــدة، 
ووضـــع الســـيناريوهات املمكنـــة للتقـــارب، والتشـــاور مــــع 
ـــــة بنمــــوذج ميكــــن  جمتمعـــات املســـتعملني، وأخـــريا التوصي
اسـتخدامه مـن أجـل حتقيـق التقـارب. وجيـري اســـتخدام ــج 
منوذجــي خــالل فــترة تنفيــذ املشــروع. وبعــد إكمــال كــــل 
خطوة، سينفذ استعراض للبـت فيمـا إذا كـان ينبغـي االنتقـال 
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إىل اخلطـوة التاليـة. وتقـوم الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـــدة 
بدور املراقب للعملية. 

ومبا أن تقارب تصنيفات األنشطة حدد بوصفه هدفــا  - ١٦
رئيسيا لعملية تنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحـد جلميـع 
األنشطة االقتصادية يف عام ٢٠٠٧، فإن النتـائج الـيت يتوصـل 
إليها املشروع املذكـور أعـاله متثـل مسـامهة هامـة. واملشـروع 
حاليا عملية تقتصر املشاركة فيها علــى الوكـاالت اإلحصائيـة 
يف أوروبا وأمريكا الشـمالية. ولبلـوغ هـدف التقـارب حبلـول 
عــام ٢٠٠٧، ينبغــي توضيــح العالقــة بــني تنقيــح التصنيـــف 
ــل  الصنـاعي الـدويل املوحـد جلميـع األنشـطة االقتصاديـة والعم
بشأن التقارب على السـواء، وينبغـي التنسـيق بينـهما. وحاليـا 
ليـس هنـاك الـتزام ال مـن التصنيـف الصنـــاعي العــام لألنشــطة 
االقتصادية داخــل اجلماعـات األوروبيـة وال مـن نظـام أمريكـا 
الشمالية لتصنيف الصناعـات بالقيـام فعليـا بإدخـال التغيـريات 

اليت ستنجم عن النتائج احلالية لدراسة التقارب. 
ومعروض على اللجنة أيضا تقرير عن تقدم العمل يف  - ١٧
ـــة  املشـروع املذكـور أعـاله (E/CN.3/2002/21). وينبغـي للجن
أن تقـدم املشـورة بشـأن كيفيـة الربـــط بــني تنقيــح التصنيــف 
ــل  الصنـاعي الـدويل املوحـد جلميـع األنشـطة االقتصاديـة والعم
بشأن جمموعة التقارب. هل ينبغي لتنقيح التصنيـف الصنـاعي 

الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية: 
ـــى أســاس اهليكــل املوضــح يف  أن يسـتمر عل (أ)

الوثيقة E/CN.3/2002/21؟ 
أن يؤجــل حــىت يلــتزم كــل مــــن التصنيـــف  (ب)
الصنـــاعي العـــام لألنشـــطة االقتصاديـــة داخـــــل اجلماعــــات 
األوروبية ونظام أمريكا الشـمالية لتصنيـف الصناعـات التزامـا 

رمسيا بالتقارب؟ 
أن يسـتمر مســتقال بوجــه عــام عــن دراســة  (ج)
التقارب، مع حماولة دمج نتيجيت العمليتني يف مرحلة الحقة؟ 

اآلليات واألدوات الداعمة  - ٤
ثبــت أن موقــع التصنيفــات علــى شــــبكة اإلنـــترنت  - ١٨
(www.un.org/depts/unsd/class) ميــــثل أداة هامــــة يف نشــــــر 

أحدث املعلومات عـن التصنيفـات والوثـائق الداعمـة. وزيـادة 
إعادة تنظيم املوقع قد زادت من يسر حصول املسـتعمل علـى 
ــترنت.  املعلومـات وعلـى املنتجـات املطروحـة علـى شـبكة اإلن
ـــثر املواقــع الــيت  وتظـهر إحصـاءات املوقـع أنـه أصبـح أحـد أك
ـــــاألمم  يرتادهـــا زوار الشـــبكة داخـــل الشـــعبة اإلحصائيـــة ب

املتحدة. 
وتعلــــن �الرســــالة اإلخباريــــة للتصنيفــــات� عـــــن  - ١٩
التطـورات واملنشـورات واملـــواد التقنيــة اجلديــدة ذات الصلــة 
بالتصنيفات اإلحصائية لألمم املتحدة. والرسالة متاحة بصيغـة 
مطبوعة، وبصيغة إلكترونية تنشر على موقع التصنيفــات علـى 
شبكة اإلنترنت. ويتضمن املوقع علـى الشـبكة أيضـا اشـتراكا 
إلكترونيـا يف �الرســـالة اإلخباريــة�، ممــا ينشــر الرســالة اآلن 
علـى جمموعـة إضافيـة مـن املسـتعملني الذيـن يتجـاوز عددهـــم 

قائمة التوزيع العادية مبا يقارب ٥٠٠ مستعمل. 
وســـجل التصنيفـــات، بوصفـــه جـــــزءا مــــن موقــــع  - ٢٠
التصنيفـات علــى شــبكة اإلنــترنت، ال يــزال حيتفــظ بقــاعدة 
بيانـات راهنـة ـا صيـغ مسـتكملة مـــن التصنيفــات املوجــودة 
ـــة بــاألمم املتحــدة، ومــا ســجل مــن  حبـوزة الشـعبة اإلحصائي
مشـاكل متعلقـــة بتنفيــذ التصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحــد 
جلميـع األنشـطة االقتصاديـة والتصنيـف املركـزي للمنتجـــات، 
مستقاة من اخلط اهلـاتفي املباشـر للتصنيفـات وغـري ذلـك مـن 
املصادر. وأصدرت الشعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة تقـارير 
خمصصــة إىل الفريــق الفرعــي التقــين بشــأن مشــاكل تفســــري 
ـــدة يف الســجل بغيــة مناقشــتها يف  واسـتعمال التصنيفـات املقي
خمتلف االجتماعات. وتنشر معلومات كاملة عـن التصنيفـات 
الـيت حتتفـظ ـا الشـعبة واألحكـام والتفسـريات واالقتراحـــات 
ـــع األمــم املتحــدة علــى شــبكة اإلنــترنت  ذات الصلـة يف موق
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وميكـــن البحـــث فيـــها وفقـــا الحتياجـــات كـــل مســــتعمل. 
ـــات  واســتكمل املوقــع لإلعــراب عــن املســائل املتصلــة بعملي
التنقيح بطريقة أوضح. وإىل جانب هيكل التصنيـف العـادي، 
سيعرض السجل التجميعات املتفق عليها والتجميعات البديلة 

املقترحة. 
وقــد وســع موقــع الشــبكة إلظــهار التنفيــذ الوطــــين  - ٢١
واملمارسات الوطنية مـن أجـل تصنيـف األنشـطة واملنتجـات. 
ومجعـت املعلومـات مـن اسـتبيانات وحلقـــات عمــل خمصصــة 
وسـوف تسـتكمل باملعلومـات الراهنـة مـن البلـدان. وقـد نفــذ 
توســيع املوقــع اســتجابة لطلــب تقــدم بــه أحــد املســــتعملني 

الدائمني. 
ـــارة  وعــن طريــق العمــل يف �دليــل إحصــاءات التج - ٢٢
الدوليـة يف اخلدمـات�، حـدث مزيـد مـن التطـــور يف جــدول 
ـــات اخلدمــات املوســع والتصنيــف  التوافـق بـني مـيزان مدفوع
املركـزي للمنتجـــات وقائمــة التصنيــف القطــاعي للخدمــات 
(GNS/W/120) لالتفـاق العـام للتجـارة يف اخلدمــات. ويرمــي 

التوافــق إىل تيســري املقارنــــات اإلحصائيـــة يف املســـتقبل بـــني 
اخلدمـات املنتجـة حمليـا واخلدمـات الـيت يتـم التفــاوض بشــأا 

واالجتار ا دوليا. 
وعقب تنقيح النظام املنسق لتوصيف السلع األساسية  - ٢٣
وترقيمها، والتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشـطة 
ـــام ٢٠٠٢،  االقتصاديــة، والتصنيــف املركــزي للمنتجــات لع
نقح جدول توافـق لإلعـراب عـن الروابـط بـني النظـام املنسـق 
لتوصيف السلع األساسية وترقيمـها لعـام ٢٠٠٢، والتصنيـف 
املوحـد للتجـــارة الدوليــة (التنقيــح ٣)، والتصنيــف املركــزي 
للمنتجـــات، الصيغـــة ١-١، والتصنيـــف الصنـــاعي الـــــدويل 

املوحد جلميع األنشطة االقتصادية التنقيح ٣-١. 
 

التصنيف الدويل املوحد للمهن والتصنيف الــدويل  - ٥
ملركز العمالة 

ـــدويل  ســتعد دراســة عــن مــدى حاجــة التصنيــف ال - ٢٤
ـــك التنقيــح لتنــاقش يف  املوحـد للمـهن إىل التنقيـح ووجهـة ذل
املؤمتر الدويل السابع عشر خلـرباء اإلحصـاءات العماليـة الـذي 
يتوقـع انعقـاده يف تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٣. وإذا خلـــص 
املؤمتـر إىل ضـرورة إجـراء التنقيـح بـدال مـن االكتفـاء بربنــامج 
لالستكمال، قد يقدم اقتراح بتنقيح التصنيـف الـدويل املوحـد 
للمــهن ليعتمــد يف املؤمتــر الثــامن عشــر الــذي قــد ينعقـــد يف 

عام ٢٠٠٨. 
واســتنادا إىل اســــتعراض عـــام ١٩٩٧ للممارســـات  - ٢٥
والتجـارب الوطنيـة يف جمـال تصنيفـات مركـــز العمالــة عقــب 
اعتمــاد املؤمتــر الــدويل اخلــامس عشــــر خلـــرباء اإلحصـــاءات 
العمالية يف عام ١٩٩٣ للتصنيف الدويل املنقح ملركز العمالـة 
(تصنيف عام ١٩٩٣)، سـتدعى املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة 
ــــى نطـــاق ضيـــق لتصنيـــف  إىل إجــراء دراســات متعمقــة عل
احلـاالت التعاقديـة علـى احلـد الفـــاصل بــني العمالــة املدفوعــة 
األجر واملهن احلرة وألشكال خمتلفة من حاليت العمالة هـاتني. 
وممـا يـزداد وضوحـا أن التركـيز املـتزايد علـى ترتيبـات العمـــل 
�املرنـة� يف االقتصـادات الصناعيـة املتقدمـة النمـو يـربز أمهيـــة 
القـدرة علـى إنتـاج إحصـــاءات عــن انتشــار عــدد كبــري مــن 
احلـاالت التعاقديـة املختلفـة يف هـذه االقتصـادات وكذلـــك يف 

االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية. 
وتواصـل منظمـة العمـل الدوليـة عـــرض اإلحصــاءات  - ٢٦
ـــة  الوطنيــة إمــا وفقــا للصيــغ الســابقة مــن التصنيفــات الدولي
الرئيسية ذات الصلة أو للصيغ الراهنة منها - وهـي التصنيـف 
الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية والتصنيف 
ـــدويل املوحــد للتعليــم -  الـدويل املوحـد للمـهن والتصنيـف ال
بوصفـها دالـة لإلحصـاءات الـيت توفرهـــا املكــاتب اإلحصائيــة 

الوطنية. 
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التصنيف الدويل املوحد للتعليم  - ٦
سيواصل معهد اإلحصاء التابع ملنظمــة األمـم املتحـدة  - ٢٧
للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)، بالتعــاون مــع الــــدول 
األعضـاء، حتسـني التفـهم والتطبيـق الشـاملني لنظـام التصنيـــف 
ـــدويل املوحــد للتعليــم. وعلــى وجــه  القـائم علـى التصنيـف ال
اخلصــوص، ســيواصل املعــهد العمــل، كجــزء مــــن سلســـلته 
املسـتمرة حللقـات عمـل الربنـامج التعليمـي، مـن أجـل حتســني 
تطبيق نظام التصنيف الدويل املوحد للتعليم عن طريق حتسـني 

ختطيط النظم الوطنية بالتعاون مع الدول األعضاء. 
وكمــا يــرد يف اســتراتيجية املعــهد املتوســطة األجـــل  - ٢٨
للفترة من عام ٢٠٠٢ إىل عام ٢٠٠٧، يعتزم املعهد مواصلـة 
ــــة فيمـــا يتصـــل مبجـــاالت  تطويــر املعايــري اإلحصائيــة الدولي
البيانـات اجلديـدة ذات األولويـة وحتديـــث وتنقيــح التعــاريف 
والتصنيفـــات الدوليـــة املوحـــدة املوجـــودة باالشـــــتراك مــــع 
ـــان النــهائيتان للدليــل  املؤسسـات املختصـة. وسـتوضع الصيغت
ـــدويل املوحــد للتعليــم والدليــل املتعلــق  التنفيـذي للتصنيـف ال
مبيداين التعليم والتدريب وتوزعان على نطاق واسـع جنبـا إىل 
جنب مع املواد التدريبية ذات الصلة ملساعدة الدول األعضـاء 
يف تنفيذ تنقيح التصنيف الدويل املوحد للتعليم ـدف حتسـني 

قابلية البيانات التعليمية للمقارنة دوليا. 
واملعايــــري اإلحصائيــــة احلاليــــة يف جمــــــاالت العلـــــم  - ٢٩
والتكنولوجيــا، والثقافــة، واالتصــاالت، ســتخضع للتنقيــــح، 
حســب االقتضــاء، نتيجــــة للمشـــاورات بشـــأن احتياجـــات 
املعلومــات املتعلقــة بالسياســات، وســتوضع معايــــري جديـــدة 

للنوعية. 
ـــف  وفيمــا يتعلــق بــالدليل التنفيــذي القطــري للتصني - ٣٠
الدويل املوحد للتعليـم لعـام ١٩٩٧، اكتمـل العمـل مبدئيـا يف 
مشروع صيغة منـه. وخـالل عـام ٢٠٠٢، مـن املتوقـع تنقيـح 
املشــروع ألخــذ اآلراء الــيت تبديــها الــدول األعضــاء خـــالل 

حلقــات العمــل املقبلــة بعــني االعتبــار. باإلضافــة إىل ذلـــك، 
ستوضع استراتيجية للتشاور مع الـدول األعضـاء وغريهـا مـن 
أصحــاب املصلحــة. ويتوقــع وضــع الصيغــة النهائيــة للدليـــل 
التنفيذي واملوافقة عليها يف اجلمعيـة العامـة لليونسـكو يف عـام 

٢٠٠٣، ومن مث توزيعها بناء على ذلك. 
ويف كـــانون الثـــاين/ينـــــاير ٢٠٠٠، نشــــر املكتــــب  - ٣١
ـــــداين التعليــــم  اإلحصـــائي للجماعـــات األوروبيـــة دليـــال ملي
والتدريـب. والدليـل ميثـل نتيجـة ملشـروع املكتـب الـذي نفـــذ 
بتعاون وثيق مع اليونسكو ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
ــــد مـــن قبـــل املؤمتـــر العـــام  االقتصــادي إال أنــه مل يعتمــد بع
لليونسكو وبالتايل فهو ال يشكل جزءا أساسـيا مـن التصنيـف 

الدويل املوحد للتعليم لعام ١٩٩٧ رغم أنه يستند إليه. 
ـــدأ معــهد اإلحصــاء التــابع لليونســكو عمليــة  وقـد ب - ٣٢
ــــدف حتديـــد إمكانيـــة اعتمـــاد نظـــام   اســتعراض وتشــاور
التصنيف هذا رمسيا بوصفه جـزءا مـن نظـام التصنيـف الـدويل 
املوحــد للتعليــم. وكمرحلــة أوىل مــن اســتراتيجية التشـــاور، 
ـــــل يف عــــام ٢٠٠٠ إىل فريــــق اخلــــرباء املعــــين  أرســـل الدلي
بالتصنيفــات االقتصاديــة واالجتماعيــــة الدوليـــة الســـتعراضه 
والتعليــق عليــه. ووردت تعليقــات مــن عــدد مــــن األعضـــاء 
ووضعت هلا موجزات. ويقوم املعهد حاليـا باسـتعراض نتـائج 
مرحلة التشاور األوىل وسـيبدأ يف وضـع اسـتراتيجية يف أوائـل 

عام ٢٠٠٢. 
 

التصنيـــف الـــدويل لألنشـــطة املتعلقـــة بإحصـــاءات  - ٧
استخدام الوقت 

يقصـــد مـــن التصنيـــف الـــدويل لألنشـــــطة املتعلقــــة  - ٣٣
بإحصــاءات اســــتخدام الوقـــت أن ميثـــل معيـــارا لتصنيفـــات 
األنشـطة املتعلقـة بإحصـاءات اســـتخدام الوقــت ينطبــق علــى 
البلــدان املتقدمــة النمــو والناميــة علــى حــد ســواء. ويســــتند 
التصنيف إىل التصنيفات الوطنية واإلقليمية القائمة وإىل جتربـة 
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البلدان. واالعتبار الرئيسي الذي ُأخذ يف احلسبان عنـد وضـع 
التصنيف هو متكـني خـرباء اإلحصـاء والبـاحثني الوطنيـني مـن 
ــــني األنشـــطة االقتصاديـــة وغـــري  حتديــد اخلطــوط الفاصلــة ب
االقتصاديــة، واألنشــطة املنتجــة وغــري املنتجــة بشــــكل أدق. 
وســيؤدي التصنيــف أيضــا إىل تيســري قيـــاس مجيـــع أشـــكال 

العمل، مبا يف ذلك العمل غري املأجور. 
ويف املرحلة األولية، عقدت الشعبة اإلحصائية باألمم  - ٣٤
املتحــدة يف الفــــترة مـــن ١٣ إىل ١٦ تشـــرين األول/أكتوبـــر 
١٩٩٧ اجتماعــا لفريــق اخلــرباء بشــأن تصنيفــات اســـتخدام 
الوقــت؛ وأوصــى االجتمــاع باعتمــاد تصنيــف ذي رقمـــني. 
وخالل املرحلة الثانية، نقِّـح التصنيـف علـى مسـتوى الرقمـني 
ـــام. واســتندت التنقيحــات إىل  وطُـور إىل مسـتوى الثالثـة أرق
ـــة يف بلــدان مثــل نيجرييــا وجنــوب أفريقيــا  التجـارب القطري
ومنغوليــا. وكمــا ُأبلــغ يف الــــدورة الثانيـــة والثالثـــني للجنـــة 
اإلحصائية، فإن اجتماعـا لفريـق اخلـرباء بشـأن وسـائل إجـراء 
الدراسات االستقصائية الستخدام الوقت، عقد يف الفـترة مـن 
٢٣ إىل ٢٧ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، وقـام باســتعراض 
الصيغـــة الثانيـــة مـــن التصنيـــف الـــدويل لألنشـــــطة املتعلقــــة 
ــــإجراء مزيـــد مـــن  بإحصــاءات اســتخدام الوقــت وأوصــى ب
ـــح. إضافــة إىل ذلــك، شــجعت البلــدان علــى  عمليـات التنقي
اختبار مشروع التصنيف. ومنـذ ذلـك احلـني، وضعـت صيغـة 
ثالثة من التصنيف، استنادا إىل توصيات اجتماع فريق اخلـرباء 
ـــارات القطريــة. ويــرد عــرض ومناقشــة لتلــك  ونتـائج االختب
الصيغـة يف مشـروع منشـور منـــهجي أعدتــه الشــعبة، عنوانــه 
�مرشد إىل إنتاج اإلحصاءات املتعلقـة باسـتخدام الوقـت مـن 
أجـل قيـاس العمـل املـأجور وغـــري املــأجور� سينشــر يف عــام 
ـــك العمــل إىل  ٢٠٠٢. وسـتقدم معلومـات مسـتكملة عـن ذل
اللجنة يف عام ٢٠٠٣، يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املتعلـق 

باإلحصاءات االجتماعية. 
 

التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة  - ٨
يوفــر التصنيــف الــدويل لــألداء واإلعاقــة والصحــــة،  - ٣٥
الذي كان يعرف يف السابق باسم التصنيف الـدويل للعاهـات 
وحـاالت العجـز واإلعاقـــة، لغــة وإطــارا موحديــن وقياســيني 
لوصـف الصحـة واحلـاالت املتعلقـة ـا. ويسـهم التصنيـــف يف 
زيادة قابلية البيانات للمقارنة على املسـتويني الوطـين والـدويل 
ــــف الـــدويل  بتوفــري مفــاهيم ومصطلحــات موحــدة. والتصني
لـألداء واإلعاقـة والصحـــة ُوضــع ملعاجلــة نواحــي القصــور يف 
التصنيـف الـدويل للعاهـات وحـاالت العجـــز واإلعاقــة الــذي 
يســتند إىل منــوذج خطــي آلثــار األمــراض. وعلــــى خـــالف 
التصنيـــف الـــدويل للعاهـــات وحـــاالت العجـــــز واإلعاقــــة، 
ال يتضمـــن التصنيـــف الـــدويل لـــــألداء واإلعاقــــة والصحــــة 
افتراضات بشأن العالقات العرضية ملكوناتـه؛ وهـو ينـأى عـن 
مفـهوم �آثـار املـرض� ليتبـىن جـا يقـوم علـى �املكونــات� 
ـــدويل  لوصــف األداء البشــري. كذلــك يتضمــن التصنيــف ال
ــــة يف عمليـــة  لــألداء واإلعاقــة والصحــة يف منوذجــه دور البيئ
اإلعاقة، األمر الذي يفتقر إليه التصنيف األصلي. وبالتايل فإن 
منــوذج التصنيــف الــدويل لــألداء واإلعاقــة والصحــة خيتلـــف 
مفــهوميا عــن منــوذج التصنيــف الــدويل للعاهــات وحـــاالت 
العجز واإلعاقة – فـهو عمليـة متعـددة األبعـاد وتفاعليـة ينظـر 
فيها إىل اإلعاقة بوصفها تفاعال ديناميا بني الظـروف الصحيـة 
والعوامــــل الشــــخصية األخــــرى (مثــــل العمــــر أو اجلنـــــس 
أو الشـخصية أو املسـتوى التعليمـــي)، مــن ناحيــة، والعوامــل 

االجتماعية والبيئية واملادية، من ناحية أخرى. 
ويف ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠١، اعتمـدت الـدورة الرابعـة  - ٣٦
واخلمسـون جلمعيـة الصحـة العامليـــة التصنيــف الــدويل لــألداء 

واإلعاقة والصحة ليستعمل دوليا. 
وجــرة إصــدار التصنيــــف الـــدويل لـــألداء واإلعاقـــة  - ٣٧
والصحة يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١ يف اجتمـاع رؤسـاء 
مراكــز منظمــة الصحــة العامليــــة املتعاونـــة مـــن أجـــل أســـرة 
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التصنيفـات الدوليـة، املعقـود يف بيثيسـدا، مـرييالند، يف الفـــترة 
مــــن ٢١ إىل ٢٧ تشــــرين األول/أكتوبــــر ٢٠٠١. وحـــــدد 
االجتمـاع أيضـا اإلجـراءات الـيت ينبغـي اختاذهـا يف املســـتقبل، 
والطـرف املسـؤول عـن كـــل إجــراء، واإلطــار الزمــين الــذي 

ستنفذ فيه األنشطة. ومت تناول مثانية جماالت هي: 
املبـادئ التوجيهيـة للـــترقيم: أثــارت املناقشــة  (أ)
مسائل زيادة تطوير املبادئ التوجيهية املوجودة للـترقيم لتلبيـة 

احتياجات خمتلف املستعملني؛ 
التنفيـذ: هنـاك حاجـــة إىل رصــد التجربــة يف  (ب)
استخدام التصنيف الدويل لألداء واإلعاقـة والصحـة، وخباصـة 
فيما يتعلق باخليـارات املختلفـة املعروضـة للتميـيز بـني النشـاط 
ـــأن املبــادئ التوجيهيــة للــترقيم  واملشـاركة. وأقـر االجتمـاع ب

واملستعملني متثل جزءا أساسيا من عملية التنفيذ؛ 
ـــر: مشلــت املســائل  التدريـب والتوعيـة والنش (ج)
اليت أثريت خالل املناقشة احلاجة إىل التدريب املالئم ملختلـف 
ـــف  فئـات مسـتخدمي التصنيـف لكفالـة التنفيـذ الفعـال للتصني
واحلاجـة إىل مـوارد كبـرية للقيـام بـالتدريب. وأثـريت احلاجـــة 
ـــــب املخصــــص  إىل التدريـــب األساســـي فضـــال عـــن التدري

للمستعملني؛ 
تكييــف التصنيــف الــدويل لــألداء واإلعاقـــة  (د)
ـــف  والصحـة ألغـراض حمـددة: ال ينبغـي القيـام بعمليـات تكيي
للتصنيــف الــدويل لــألداء واإلعاقــة والصحــــة إال إذا نشـــأت 
ضــرورة هلــا. وعلــى ســبيل املثــــال، جيـــري إعـــداد تكييـــف 
للتصنيف من أجل األطفال والشباب. وينبغي ملنظمـة الصحـة 

العاملية تنسيق إجراء عمليات التكييف واملوافقة عليها؛ 
القياس: مشلت املواضيع الـيت أثـريت يف أثنـاء  (هـ)
ــــاس واســـتخدامها، واحلاجـــة إىل  املناقشــة وضــع أدوات للقي
مســح األدوات املوجــودة ألغــراض التصنيــف، واحلاجـــة إىل 

تبادل املعلومات؛ 

االســــتخدام املشــــترك للتصنيــــف الــــــدويل  (و)
لألمـراض واملشـاكل الصحيـة ذات الصلـة والتصنيـــف الــدويل 
ــــر االجتمـــاع بـــأن اســـتخدام  لــألداء واإلعاقــة والصحــة: أق
التصنيفني معا أمر هام ألنه ميكِّن مـن ربـط األمـراض بـاألداء. 
ــــثر مـــن حـــاالت  بيــد أن ذلــك مالئــم لألوســاط الطبيــة أك

الدراسات االستقصائية؛ 
عمليـة الصيانـة واالســـتكمال: هنــاك حاجــة  (ز)
ـــف الــدويل لــألداء  إىل إنشـاء آليـة لالسـتكمال املنتظـم للتصني
واإلعاقـة والصحـة. إال أنـه ينبغـي مراعـاة أمهيـة احلفـــاظ علــى 

استقرار التصنيف؛ 
املســـائل التنظيميـــة (تنســـــيق االجتماعــــات  (ح) 
ــــالتصنيف الـــدويل لـــألداء  واملــوارد واألنشــطة فيمــا يتعلــق ب
ــــى ضـــرورة عقـــد  واإلعاقــة والصحــة): اتفــق االجتمــاع عل
االجتماعات السنوية يف املستقبل على حنـو مشـترك لكـل مـن 
التصنيف الدويل لـألداء واإلعاقـة والصحـة والتصنيـف الـدويل 
لألمـراض واملشـاكل الصحيـة ذات الصلـة، وأن هنــاك حاجــة 
إىل إجياد موارد ألنشطة نشر التصنيف الدويل لألداء واإلعاقـة 

والصحة. 
  

 ثانيا -نقاط للمناقشة 
ينبغي للجنة أن ترد على األسئلة التالية:  - ٣٨

مــىت ترغــب اللجنــة يف أن تبــــدأ البلـــدان يف  (أ)
اسـتخدام التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد جلميـع األنشــطة 
االقتصاديـة، التنقيـح ٣-١، والتصنيـف املركـزي للمنتجـــات، 

الصيغة ١-١، ملقارنة البيانات الدولية؟ 
هل توافق اللجنة على خطـة العمـل املقترحـة  (ب)
لتنقيحـات عـــام ٢٠٠٧ للتصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحــد 

جلميع األنشطة االقتصادية والتصنيف املركزي للمنتجات؟ 
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كيف ميكن الربط بني عملية تنقيح التصنيف  (ج)
الصنـاعي الـدويل املوحـد جلميـع األنشـطة االقتصاديـة وعمليــة 
التقــارب بــني نظــام أمريكــا الشــمالية لتصنيــف الصناعــــات 
ـــــة داخــــل  والتصنيـــف الصنـــاعي العـــام لألنشـــطة االقتصادي
اجلماعـات األوروبيـة؟ هـل ينبغـي لعمليـة التقـــارب أن تصبــح 
مسـامهة رئيسـية يف عمليـة تنقيـح التصنيـف الصنـــاعي الــدويل 
املوحد جلميع األنشطة االقتصاديـة بـدون الـتزام حمـدد بالتغيـري 

من جانب األطراف املشاركة؟ 
ـــى اســتراتيجية إشــراك  هـل توافـق اللجنـة عل (د)
البلـــــدان يف عمليـــــة التنقيـــــح عـــــن طريـــــق االســــــتبيانات 

واالجتماعات اإلقليمية؟ 
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املرفق 
ــــات االقتصاديـــة  اســتنتاجات وتوصيــات فريــق اخلــرباء املعــين بالتصنيف
واالجتماعية الدولية يف اجتماعـه املعقـود يف نيويـورك يف الفـترة مـن ١٨ 

   إىل ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 
أسرة التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية 

نـوه فريـق اخلـرباء بـالعمل املنجـز يف موقـع تصنيفـــات  - ١
الشعبة اإلحصائية باألمم املتحـدة يف شـبكة اإلنـترنت بوصفـه 

أداة هامة لنشر املعلومات عن التصنيفات. 
وأوصى فريق اخلرباء بزيادة أسرة التصنيفـات لتشـمل  - ٢
تصنيفـات نـوع اجلنـس والعمـر واحلالـة الزوجيـة، فضـــال عــن 
التصنيفـــات األخـــرى يف نظـــام احلســـابات القوميــــة. وقــــد 
ال يكون لبعض هذه التصنيفـات جهـة وصيـة معروفـة مشـرفة 
عليــها إال أــــا مســـتعملة علـــى نطـــاق واســـع ومـــن شـــأن 
اإلحصـاءات ذات الصلـة أن تسـتفيد مـن وجـــود هيئــة دوليــة 

ترصد عملية توحيدها. 
وأشـار فريـق اخلـرباء إىل األمهيـة البالغـة لكفالـة توافـــر  - ٣
وثائق التصنيف سريعا جبميع اللغات الرمسية يف األمم املتحـدة 

من أجل عملية التنفيذ. 
وأشـار فريـق اخلـرباء إىل أنـه رغـم اآلليـات املوجـودة،  - ٤
فإن املعلومات عن التصنيفات الدولية ال تصل دائما إىل مجيـع 
األطــراف الوطنيــة املهتمــة. وقــد يكــون مــن الضــــروري أن 

تتعاون اللجان اإلقليمية لتحسني هذه احلالة. 
وأقر فريق اخلرباء بالطبيعة كثيفة االسـتهالك للمـوارد  - ٥
للعمـل بصفـة جهـة وصيـة علـى التصنيفـات الدوليـة املوحــدة، 
واقترح إجراء استعراض لتخصيـص املـوارد لقسـم التصنيفـات 
يف الشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة. ويقـوم القسـم باألعبـاء 
املختلفة بوصفه هيئـة تنسـيقية ألسـرة التصنيفـات، فضـال عـن 

ـــة الوصيــة علــى اثنــني مــن أهــم أعضائــها، ومهــا  كونـه اجله
التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميـع األنشـطة االقتصاديـة 
والتصنيــــف املركــــزي للمنتجــــــات، باإلضافـــــة إىل وضـــــع 

التصنيفات األخرى وصوا. 
وأقر فريق اخلـرباء بـأن التعـاون يف ميـدان التصنيفـات  – ٦
يتطلـــب أن تكـــون اجلـــهات الوصيـــة مســـتعدة للمشـــــاركة 
النشطة. وينبغي ملواضيع اجتماعـات فريـق اخلـرباء أن تعكـس 
اهتمامـــات اجلـــهات الوصيـــة علـــــى جمموعــــة كبــــرية مــــن 
التصنيفات، مثل مسائل التصنيف املنهجية واملفاهيمية املتصلــة 
بتطوير التصنيفات وتنقيحها وتنفيذها. وقد طُلب إىل الشـعبة 
اإلحصائية باألمم املتحدة أن تشرك اهليئـات املشـرفة األخـرى 
يف الـترويج النشـط ملواضيـع النقـاش الـــيت تتناوهلــا اجتماعــات 

فريق اخلرباء. 
وشدد فريق اخلرباء بقـوة علـى ضـرورة قيـام اجلـهات  - ٧
الوصيـة علـى التصنيفـات الدوليـة باالتصـال بـه عنـد التحضــري 
إلجراء تنقيحات لتصنيفاا دف حتسني تنسيق ذلـك العمـل 
وتوسيع نطاق اخلربة الفنية اليت قد يستعان ـا. وطلـب فريـق 
اخلــرباء إىل اللجنــة اإلحصائيــة أن تســــترعي انتبـــاه اجلـــهات 
الوصيــة األخــرى إىل هــذا األمــر بوصفــه مــن املســــائل ذات 

األولوية العليا. 
وأقــر فريــق اخلــــرباء بـــأن العمـــل الســـابق يف جمـــال  - ٨
التصنيفات االقتصادية كان مدفوعا مبصلحـة البلـدان ومت بنـاء 
علـى طلـب العديـد مـن البلـدان، فضـال عـــن اهليئــات الدوليــة 
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ـــت نفســه، مل يكــن فريــق اخلــرباء علــى  واإلقليميـة. ويف الوق
إدراك كـامل للمطالبـات والعمليـات الـيت أنتجـت التصنيفــات 
االجتماعيـة الدوليـة املوحـدة. ومـن مثَّ طلـب فريـق اخلــرباء إىل 
اجلـهات الوصيـة علـى التصنيفـات االجتماعيـــة تقــدمي بيانــات 
بشأن هذه املسـائل، مبـا يف ذلـك التحـري يف املسـائل الوطنيـة 

اليت نفذت عن طريق هذه التصنيفات وباستخدامها. 
واسـتعرض فريـق اخلـرباء التصنيـــف املقــترح ألنشــطة  - ٩
محايـــة البيئـــة وقبلـــه بوصفـــه عضـــوا يف أســـرة التصنيفـــــات 
االقتصادية واالجتماعية الدولية. وأوصى فريق اخلـرباء اللجنـة 
اإلحصائية باملوافقة على تصنيـف أنشـطة محايـة البيئـة بوصفـه 

معيارا دوليا. 
 

استكمال التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة 
االقتصادية والتصنيف املركزي للمنتجات لعام ٢٠٠٢ 

ــــــق اخلـــــرباء مشـــــروعي الصيغتـــــني  اســــتعرض فري - ١٠
املســـتكملتني للتصنيـــف الصنـــاعي الـــدويل املوحـــد جلميـــــع 
األنشــطة االقتصاديــة، التنقيــح ٣-١، والتصنيــــف املركـــزي 
للمنتجـــات، الصيغـــة ١-١، وأوصـــــى اللجنــــة اإلحصائيــــة 

باعتمادمها بوصفهما معيارين دوليني. 
وقرر فريق اخلرباء ضرورة إدراج التجميعـات البديلـة  - ١١
واموعــات اخلاصــة التاليــة يف التصنيــف الصنــاعي الــــدويل 
ــــل:  املوحـــد جلميـــع األنشـــطة االقتصاديـــة، التنقيـــح ٣ الدلي
(أ) �قطــــــاع اإلعــــــالم�، (ب) �تكنولوجيــــــا اإلعــــــــالم 
ــــايل  واالتصــال�، (ج) �القطــاع غــري النظــامي� (جتميــع ع
ــل  املسـتوى). والتجميعـات البديلـة احملـددة يف أطـر أخـرى، مث
احلسـاب الثـانوي للسـياحة، ينبغـــي أن تالحــظ ويشــار إليــها 
ـــدويل  علــى النحــو الصحيــح يف دليــل التصنيــف الصنــاعي ال
ـــع األنشــطة االقتصاديــة. وينبغــي أن يطلــب إىل  املوحـد جلمي
اللجنــة منــح تفويــض صريــح للنظــر يف العمــــل مســـتقبال يف 
جتميعـــات أخـــــرى، مثــــل �قطــــاع الزراعــــة - األغذيــــة� 

أو �األنشطة املرتبطة بالطاقة�، ينبغي تطويرها لتصبح معيارا 
دوليا. 

تنقيــح التصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحــد جلميــع األنشـــطة 
االقتصادية والتصنيف املركزي للمنتجات لعام ٢٠٠٧ 

اسـتعرض فريـق اخلـرباء األطـــر الزمنيــة الــيت اقترحــها  - ١٢
الفريق الفرعي التقين لتنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحد 
ـــف املركــزي للمنتجــات  جلميـع األنشـطة االقتصاديـة والتصني
ـــق عليــها، وطلــب زيــادة تفصيــل برنــامج  لعـام ٢٠٠٧ وواف
ـــاة ضــرورة مشــاركة فريــق اخلــرباء ومجيــع  العمـل، مـع مراع

األطراف املعنية األخرى مشاركة فعالة فيه. 
وأقر فريق اخلرباء بأمهية وجود أساس مفاهيمي متفــق  - ١٣
عليه لتنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشـطة 
ـــالء  االقتصاديــة والتصنيــف املركــزي للمنتجــات، وطلــب إي

أعلى أولوية له يف برنامج العمل على املدى القصري. 
 

تنفيذ التصنيفات 
وافق فريق اخلرباء علـى أن رصـد وتقييـم حالـة تنفيـذ  - ١٤
التصنيفـات الدوليـة يتطلبـان، لكـل فـرع يف أسـرة التصنيفـــات 
ــار  الدوليـة، معلومـات عـن الصلـة بـني التصنيـف الوطـين واملعي
الــــدويل. وميكــــن اســــتخدام املعلومــــــات لبنـــــاء تصنيـــــف 
السـتعماالت التصنيفـات الدوليــة املوحــدة. ومبــا أن األدوات 
واملقـاييس املسـتخدمة لدعـم تنفيـــذ التصنيفــات ختتلــف وفقــا 
لنوع االستعمال، ينبغـي تصميمـها خصيصـا وحتديـد أهدافـها 
وفقا لذلك. وأوصى الفريق أيضا بوضع طائفة مـن املؤشـرات 
تلخـص حالـــة التنفيــذ علــى نطــاق العــامل، والنظــر يف وضــع 
كتيب بشأن غرض التصنيفـات وطبيعتـها وانطباقـها يف أسـرة 

التصنيفات الدولية. 
ووافق فريق اخلرباء على أن التعـاون الثنـائي ميثـل أداة  - ١٥
هامة من أجل تنفيذ التصنيفات، مـع تـويل الوكـاالت الدوليـة 
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وظيفـيت اإلشـراف والتنسـيق. ومـن الضـروري أيضـا أن حتــدد 
الــدول أشــخاصا ميثلــون حلقــات اتصــال أو جــهات وصيـــة 
بالنســبة للتصنيــف اخلــاص ــم وأن يعملــــوا مبثابـــة مصـــادر 
معلومـات للمسـتعملني الوطنيـني للتصنيفـات ومبثابـــة حلقــات 

اتصال للجهات الوصية الدولية. 
 

تنظيم العمل 
طلـب فريـق اخلـرباء موافاتـه بنسـخة مـن مجيـــع املــواد  - ١٦
ذات الصلة بعمل الفريق الفرعي التقين التابع له ليعلق عليها. 
ورأى فريق اخلرباء أنه ال بد أن يشارك عن كثـب يف  - ١٧
عمليــة تنقيــح التصنيــــف الصنـــاعي الـــدويل املوحـــد جلميـــع 
ــــام  األنشــطة االقتصاديــة والتصنيــف املركــزي للمنتجــات لع
٢٠٠٧، وأن مناقشة املسائل املفاهيميـة بغـرض التنقيـح جيـب 

أن متتد إىل خارج الفريق الفرعي التقين. 
ـــين  وقـرر فريـق اخلـرباء أنـه ينبغـي للفريـق الفرعـي التق - ١٨
التـابع لـه أن يضـع قائمـة باملســـائل املفاهيميــة لعمليــيت تنقيــح 
التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميـع األنشـطة االقتصاديـة 
والتصنيف املركزي للمنتجات يف اجتماعه املقبل؛ وأنه ينبغـي 
توزيع القائمة على فريق اخلرباء للتعليق عليها ومن مث توزيعها 

على اجلمهور لتكوين أساس لعملية التنقيح. 
 


